Mødereferat – 5. møde i Styregruppen for Sundhedsdataprogrammet
Mandag den 7. september 2015 kl. 14.00-15.30 i Sundheds- og Ældreministeriet

Deltagere: Annemarie Lauritsen (formand), Marie Rønde (SUM), Malene Højsted Kristensen (SUM),
Lise-Lotte Teilmand (SSI), Flemming Christiansen (SSI), Jakob Cold (SST), Erik Jylling (DR), Rikke Margrethe Friis, Lone Lund Pedersen (DR), Martin Thor Hansen (DR), Jane Wiis (KL), Christian Harsløf (KL),
Jakob Holm (programleder), Kirsten Lei Hansen (faglig ansvarlig)og Sine Mutanu Jungersted (SUM).
Poul Erik Hansen deltog under punkt 5 vedr. orientering om arbejdet med ny DRG-grupperingslogik.
Afbud: Søren Varder (FM)

1. Velkomst
Formanden bød velkommen, præsenterede Malene Højsted Kristensen, som er ny chef
for Sundhedsdataprogrammets sekretariat samt orienterede om ny regering, ny minister
og ny struktur i Sundhedsministeriets koncern.
Flemming Christiansen orienterede om SSI’s nedsatte compliance task force, som vil se
på anvendelsen af hjemler og anmeldelser til Datatilsynet indenfor den kommende
Sundhedsdatastyrelses område.

2. Programstatus, herunder revideret bølge- og tidsplan
Programlederen gennemgik programmets status og den reviderede bølge- og tidsplan.
Som følge af revisionen slutter bølge 1 i løbet af april 2016, og bølge 2 forventes igangsat
1. maj 2016.
Danske Regioner spurgte til programmets leverancer: Privacy, Teknologianbefaling og
DRG-analyse, og om styregruppen kunne få dem.
Den nye tids- og bølgeplan blev taget til efterretning.

3. Drøftelse af PID’erne:
Formanden introducerede PID’erne og Sundhedsdataprogrammets faglige ansvarlige
gennemgik kort indholdet i projektbeskrivelserne.
a. LPR3, herunder høringsproces og kommissorium for referencegruppe (bilag 3a i-iv)
Danske Regioner spurgte til placering af fællesindholdet i programmet fremfor i NSI.
Formanden oplyste, at opgaven mest hensigtsmæssigt løses i SSI’s organisation, og at
risici fx ift. afhængigheder til de øvrige leverancer i LPR3-projektet, vil blive håndte-
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ret. Der vil ligeledes ske inddragelse af de relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af fællesindholdet, jf. den etablerede governance om LPR3-projektet.
Danske Regioner understregede behovet for, at der sker en samlet regional konsekvensafdækning af systemlandskaber og arbejdsgange. Der var enighed om, at konsekvensafdækningen indgår, som en del af LPR3-projektets leverancer.
KL bad om, at det blev tydeliggjort, hvordan sammenhængen er til arbejdet i Den nationale bestyrelse for sundheds-it, herunder projektet om komplekse forløb, og at
Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-it tilføjes som høringspart til projektet.
Det blev aftalt, at PID’en efter indarbejdelse af bemærkninger fra Danske Regioner og
KL, fremsendes til hurtig skriftlig godkendelse i styregruppen.
b. Modernisering af datamodtagelsen (SEI) (bilag 3b)
Formanden redegjorde for den videre proces for projektet, som består i,
o at Sundhedsdataprogrammet inviterer til en workshop for relevante regionale og
kommunale repræsentanter med henblik på drøftelse af scope for projektet og
afklaring af parternes/brugernes behov
o at der nedsættes en referencegruppe for projektet med henblik på løbende inddragelse af relevante parter i projektet
o at en revideret projektbeskrivelse for projektet godkendes inden næste styregruppemøde i november, alternativt på næste styregruppemøde
Den videre proces fremmod godkendelse af PID for projektet blev godkendt.
c. Showcase (bilag 3c)
Danske Regioner konstaterede at emnet for showcasene er statens valg. Danske Regioner forventer, at showcasene vil aktualisere, at styregruppen drøfter hvilken
governance der skal være omkring håndtering af de sammenligninger og informationer, der kommer ud af Sundhedsdataprogrammet.
I relation til det kommende projekt om udvikling af brugervendt præsentationslag
(ID2) henstillede KL til, at der blev udviklet en fleksibel datamodel, og at den valgte
teknologi understøtter denne fleksibilitet.
PID’en for showcase blev godkendt.
d. Delprojekt om kortlægning af relevante datakilder (bilag 3d)
Danske Regioner påpegede, at regionerne typisk efterspørger tværgående data på
tværs af regioner, kommuner og praksissektor. Det vil derfor være hensigtsmæssigt
at have fokus på dette. Derudover påpegede Danske Regioner, at projektets scope
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vurderes at være meget bredt formuleret, da det kan vise sig at være en meget omfattende opgave at kortlægge alle relevante datakilder, hvis det ikke samtidig holdes
op mod et bestemt forretningsmæssigt formål.
KL påpegede, at kommunerne havde samme behov, og både KL og Danske Regioner
foreslog at kortlægningen bredes ud, så den også afdækker data på bl.a. det sociale
område og beskæftigelsesområdet.
KL orienterede endvidere om kommunernes fællessprog III-projekt, som de gerne vil
fortælle om på næste møde.
Danske Regioner tilbød ligeledes at fortælle om det udviklingsarbejde, de har igangsat i forhold til de kliniske kvalitetsdatabaser på næste møde.
Programsekretariatet aftaler nærmere med KL og Danske Regioner med henblik på at
få oplæggene på dagsordenen på næste styregruppemøde.
Oplæg til delprojekt blev godkendt.

4. PROCRIN og Sundhedsdataprogrammet
Formanden orienterede om, at der er fokus på videndeling og synergier mellem PROCRIN
og Sundhedsdataprogrammet. På baggrund af forslag fra Danske Regioner vil der blive
afholdt et halvdagsseminar for relevante medarbejdere fra Sundhedsdataprogrammet,
PROCRIN og Statens Serum Institut.
Programmet er i dialog med PROCRIN-sekretariatet, og der er aftalt møde i uge 38.
Herudover vil Danske Regioner udpege projektdeltagere til relevante projekter i programmet.
5. Orientering om arbejdet med ny DRG-grupperingslogik
Poul Erik Hansen orienterede om den nye grupperingslogik og inddragelsen af styregruppen.
Danske Regioner spurgte til tidspunktet for, hvornår de regionale konsekvenser af den
nye grupperingslogik er kendt. Poul Erik orienterede om, at hvis alt går som det skal, vil
denne være kendt ved årsskiftet 2015/2016.
Hvis det viser sig, at der ikke kan ske den fornødne vurdering af de regionale konsekvenser ved grupperingslogikken på dette tidspunkt, vil styregruppen drøfte konsekvensen
heraf.
Tidsplanen blev godkendt.
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6. Næste møde og videre proces
Formanden orienterede om, at næste møde er den 23. november kl. 14-15.30, og at møderækken for 2016 er planlagt.
Inden næste styregruppemøde inviteres styregruppen til en præsentation af den første
showcase samt til en drøftelse af de temaer, der skal danne udgangspunktet for strategiprojektet om bedre brug af eksisterende data. Dato for temadrøftelsen er fastlagt til
torsdag den 17. september kl. 17-18.30.
7. Evt.
Der var ingen punkter under eventuelt.
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